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Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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Forhandling under ét - Ren energi

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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17:00 - 23:00 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

42 À«««I • Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

Betænkning: José Blanco López (A8-0392/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af
anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Afstemningen finder sted onsdag

40 À«««I • Energieffektivitet

Betænkning: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Afstemningen finder sted onsdag

45 À«««I • Forvaltning af energiunionen

Betænkning: Michèle Rivasi, Claude Turmes (A8-0402/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning
af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv
2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv
2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv
2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Afstemningen finder sted onsdag



 

Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
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46 À«««I • Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af
tekniske foranstaltninger

Betænkning: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af
fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske
foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr.
1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97,
(EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr.
2187/2005

[COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)]

Fiskeriudvalget

21 «««I • Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i
konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det
Sydlige Stillehav (SPRFMO)

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af
de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i
konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige
Stillehav (SPRFMO)

[2017/0056(COD)]

Fiskeriudvalget

31 • Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

Betænkning: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Betænkning om gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

[2017/2040(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

65 • Gennemførelse af forordning (EU) nr. 2015/1839 for så vidt angår specifikke
foranstaltninger for Grækenland

Mundtlig forespørgsel

Iskra Mihaylova (O-000100/2017 - B8-0001/2018)
Regionaludviklingsudvalget
Kommissionen
Gennemførelse af forordning (EU) nr. 2015/1839 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for
Grækenland

[2018/2501(RSP)]

30 À • International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse
med de bæredygtige udviklingsmål for 2030

Betænkning: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

Betænkning om international havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i
forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030

[2017/2055(INI)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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35 À • Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Betænkning om kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

[2017/2086(INI)]

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2 • Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
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